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В сеизмичните изследвания основната цел е корект  -
ното изобразяване на геоложкия строеж на изслед-
вания разрез. На сеизмичните записи, получени по 
метода на отразените вълни, средата се изобразява 
посредством двойното време за пробег на вълните 
от повърхността до съответната отразяваща грани-
ца. В определени случаи, обаче, се налага така по-
лученият времеви разрез да бъде трансформиран в 
дълбочинен за по-детайлно представяне на струк-
турите и за подобряване хо ри зонталната разреша-
ваща способност на данните. Поради тази причина, 
много често трансформацията на разреза от време в 
дълбочина се предхожда от миграционно преобра-
зувание на данните. Миг рационното преобразува-
ние на сеизмични данни е математическа опера-
ция, при която с помощта на софтуер сеизмичните 
данни, отразени от редица общи дълбочинни точ-
ки, биват преместени до техните теоретично пра-
вилни позиции в под-повърхностната среда. Това 
е процес, който е силно ефективен при хоризон-
тални (или близки до хоризонталните) отразяващи 
граници. Миграцията на сеизмичните данни дава 
възможност за про следяване на реалните отразява-

щи хоризонти и свързаните с тях структури. След 
така полученото изображение, като следващ етап 
на обработката се явява дълбочинното преобразу-
вание на разреза. За създаването на такъв модел е 
необходимо да бъдат изпълнени някои преобразу-
вания на данните, като основно изискване за осъ-
ществяването на тази цел е коректното подбиране 
на скоростен модел на данните.

Съществуват множество методи за трансфор-
миране на времеви разрез в дълбочинен. Основно 
методите могат да се поделят на две големи гру-
пи: директна трансформация време–дълбочина и  
съставяне на скоростен модел за обработка на дан-
ните в дълбочинната област.

При директната трансформация на времеви хо-
ризонт в дълбочинен се използва уравнението:

Фиг. 1. Сравнение на резултатите от трансформиран в дълбочинната област разрез, получен след миграция преди сумиране на данните (в 
ляво) и разрез в дълбочинната област, получен посредством дълбочинна миграция преди сумиране (в дясно)
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където: Т – времето за пробег на вълната в нулевия 
офсет; Z – дълбочина; V(ave) – средни скорости до 
дълбочина Z.
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На фиг. 1 е показано сравнение на резултатите 
от трансформиран в дълбочинната област разрез, 
получен при директна трансформация време–дъл-
бочина на мигриран сеизмичен разрез преди суми-
ране във времевата област (Kirchhoff Pre Stack Time 
Migration) (в ляво) и разрез в дълбочинната област, 
получен посредством дълбочинна миграция преди 
сумиране на данните (Pre Stack Depth Migration), из-
пълнена със специално извлечен скоростен модел 
за дълбочинна миграция. От направеното сравне-
ние ясно се наблюдава значително подобрение на 
качеството на мигрирания в дълбочинната област 
разрез посредстом съставения скоростен модел на 
средата. Разрезът се отличава като по-детайлен и с 
по-добра латерална разрешаваща способност.

Дълбочинното преобразувание посредством със -
тавянето на скоростен модел на средата се отли- 

   чава като по-надежден подход, а резултатите 
– като по-достоверни. Самото преобразуване е 
итерационен процес, който завършва с опреде-
ляне на оптималните скорости за дълбочинната 
трансформация. 

На изображенията, представени на фиг. 2, визу-
ално може да се оцени подобряване качеството на 
разреза със всяка следваща итерация, до достигане 
на оптимален резултат.
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Фиг. 2. Поредни итерации на 
дълбочинна миграция пре ди 
сумиране с различни скорост-
ни модели


